
Jeofizik Mühendisliği Örgün öğretim programı 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibari ile 

Jeoloji Mühendisliği ve Maden Mühendisliği Programları arasında Çift Anadal ve Yandal 

yapılması kararlaştırılmıştır.  

 

Çift Anadal 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü örgün 

öğretiminde çift anadal yapan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet 

sayfasında ilan edilen Çift Anadal Yönergesine göre bölümümüze kabul edilir ve eğitimini 

gerçekleştirir. Çift anadal programımızın amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten 

öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini 

sağlamaktır. Bu kapsamda, Jeofizik Mühendisliği ile Maden Mühendisliği ve Jeoloji 

Mühendisliği Programları arasında çift anadal programı uygulanmaktadır. Böylece, başarılı 

Jeofizik Mühendisliği öğrencileri, gerekli şartları sağlamaları durumunda, çift anadal 

uygulaması ile ikinci bir anadal olarak belirlenen Maden Mühendisliği ve Jeoloji 

Mühendisliği programlarında lisans diploması alma hakkına sahip olabilmektedirler. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesi Ek-I.4.1.1‟de verilmiştir. 

 

Yan Dal  

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü örgün 

öğretiminde yan dal yapan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında 

ilan edilen Yan Dal Yönergesine göre bölümümüze kabul edilir ve eğitimini gerçekleştirir. 

Yandal programımızın amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi 

duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlayacak yandal lisans öğretimi ile ilgili esasları 

belirlemektir. Bu kapsamda başarılı Jeofizik Mühendisliği programı öğrencileri, gerekli 

şartları sağlamaları durumunda, yandal uygulaması ile Mühendislik Fakültesinin muhtelif 

programlarından sertifika alma hakkına sahip olabilmektedirler. Ayrıca başta Mühendislik 

Fakültesi programlarının öğrencileri olmak üzere üniversitemizin sayısal puanla öğrenci alan 

muhtelif programlarından öğrenciler yandal programı yönergesinde belirtilen şartları 

sağlamak koşulu ile Jeofizik Mühendisliği programında yandal yapabilmektedirler. Süleyman 

Demirel Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi Ek-I.4.1.2‟de verilmiştir. 

 

Yatay Geçiş  

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü örgün 

öğretimine kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire 



Başkanlığının internet Sayfasında ilan edilen Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurumlar Arası 

Yatay Geçiş Yönergelerine göre bölümümüze kabul edilir ve eğitimini gerçekleştirir. Kurum 

içi yatay geçişin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde bir eğitim programına 

kaydolmuş ve öğrenimde başarı göstermiş öğrencilerin eğitimleri sırasında isteği 

doğrultusunda Jeofizik Mühendisliği programına geçebilmesini sağlamaktır. Kurumlar arası 

yatay geçişin amacı ise diğer yükseköğretim Jeofizik Mühendisliği programlarındaki kayıtlı 

başarılı öğrencilerin bölümümüze geçişini sağlamaktır. Süleyman Demirel Üniversitesi 

Kurum İçi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge Ek-I.4.1.3‟te ve Kurumlar Arası Yatay 

Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge ise Ek-I.4.1.4‟te verilmiştir. 

 

Dikey Geçiş  

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesin Jeofizik Mühendisliği Bölümü örgün 

öğretimine dikey geçişle gelen öğrenciler ise ÖSYM‟nin DGS sınavına girerek merkezi 

yerleştirme ile bölümümüze gelmektedirler. Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye 

bağlı lisans programlarına dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete‟de 

yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının 

Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır. 

Dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler dilerlerse kayıt olduğu 

yarıyılın ilk haftası içinde Muafiyet dilekçesi vererek Ön Lisans programlarından aldıkları 

derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Buna göre, ilgili yönetim kurulu kararı ile ders 

muafiyetleri yapılır. 

 

 


